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استاذ جامعي برتبة استاذ مشارك ،بقرار مجلس العمداء  -بتاريخ 2013-9-18
دكتوراة الفلسفة في أصول التربية  /التنمية السياسية :الجامعة األردنية 2006 ،تقدير
ممتاز ،االولى في امتحان الكفاءة
شهادة اعتماد من التعليم العالي :هيئة االعتماد للتدريس الجامعي في إختصاص الحقل
المعرفي (العلوم السياسية ) 2014
شهادة اعتماد التعليم العالي :هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في إختصاص الحقل
المعرفي (االدارة العامة) 2014
شهادة اعتماد من التعليم العالي :هيئة االعتماد للتدريس الجامعي في إختصاص الحقل
المعرفي ( الفلسفة ) 2014
ماجستير دراسات فلسفية  /فلسفة حقوق اإلنسان وحرياته العامة  /الجامعة األردنية 1995
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)( االولى على القسم
1989  الجامعة األردنية/ دبلوم عالي في الدراسات الفلسفية
 وعلم نفس (تخص، )بكالوريوس في اللغة اإلنجلييية وددابها (تخص رييسي
1987  الجامعة األردنية/  كلية اآلداب/  الجامعة األردنية،)فرعي
1984، الفرع العلمي- الثانوية العامة- كلية راهبات الوردية
Diploma in Leadership , Human Resource Development
Program , the leadership Institute, Duquesne University,
Pitsburgh, United States of America, total 182 hours ,1994
International Leadership Program ,Diploma in Leadership for
Success : Knowledge , Strategies and technology , United
Nations University , International Leadership Academy
(UNU/ILA) Faculty, 2003 .
Diploma in Human Resources Management and Public
Administration - “Gestion des resources humaines et
management “
ENA , Republique Francaise , Premier Ministre, IIAP , 2002
.
Diploma in Peace and Security , Uppsala university, Sida ,
Department of Peace and Conflict Research, Sweden , 2006
Diploma in Strategic Management, ENA , ( National Public
Administration School) - Republique Francaise , Premier
Ministre, IIAP – Paris, 2006
Training of Trainers for Quality and Productivity
Improvement, Singapore , Cooperation Programme Training
Awards, 2002
Anti- corruption, ENA , ( National Public Administration
School) - Republique Francaise , Premier Ministre, IIAP –
Paris,2008
International Symposium on Public Personal Management,
IPMA- France,2001
International Protection of Human Rights workshop,
International Human Right law institute - De Paul University
College of Law, 2005
Working with the EU and with the World Bank , Jordan
Institute of Diplomacy,2005
Financial Management , and Public Administration Training
Programme - Workshop on the Governmental Structure and
Management of Gov. Institutions, UNITAR, United Nations
Institute for Training and Research,1997
Diploma in Platform Skills Training, person to person
communication skills for professional Leaders, person to
person communication skills for professional Leaders,2002
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الشهادات
المهنية
وبرامج
المهارات
القيادية
والعالقات
الدولية
والمهارات
االدارية

- Neuro - linguistic Programming , centre for Consultation ,
Technical Services and Studies , Canadian Training Centre of
NLP,2005
- WIPO National Training Workshop on Intellectual Property
for Diplomats , WIPO ,2005.
- Seminar for Commercial attaches , CBI, Centre for the
Promotion of Imports from Developing Countries , Rotterdam
,2006 .
- Seminaire “Fonction Publique et Gestion des Resources
Humaines “ .ENA, Premier Ministre ,2006 .
- De Bono Thinking ,CORT thinking Programme and six
thinking hats , De Bono , 2004 .
- The Meeting of the Permanent Commission of the
Mediterranean Forum for Women , the Jordan National
Commission for education & Princess Basma women’s
Resource Centre , 1999 .
- Professional Facilitator for a session on the “ Theories of
Leadership “ , the United Nations University , International
Leadership Academy ,2004
 برنامج الحوار االستراتيجي للدبلوماسيين األردنيين  ،كلية الدفاع الوطني الملكيةاألردنية.2004 ،
 برنامج التخطيط االستراتيجي للدبلوماسيين ،كلية الدفاع الوطني الملكية – عمان،2006-2005
 برامج (عديدة ) في القيادة االدارية  ،المعهد الدبلومسي و معهد االدارة العامة برامج فن إدارة الندوات و تنظيم المؤتمرات  ،المعهد الدبلوماسي االردني برنامج مهارات االتصال المتقدم وفن مرافقة و التعامل من كبار الشخصيات ،المعهد الدبلوماسي االردني
 برنامج المهارات الدبلوماسية و برامج دبلوماسية عديدة في االيتيكيت والبروتوكول ،المعهد الدبلوماسي االردني
 برامج ادارية عديدة في التعامل مع الشخصيات الصعبة و المختلفة  ،و فنالتفاوض و التخطيط االستراتيجي و العمليات و ادرارة االفراد و ادارة المعرفة و
التفكير االبداعي و غيرها
 برنامج التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة  ،المعهد الدبلوماسي األردني  ،عام. 2006
 برنامج التحصين األمني للقيادات – وزارة الخارجية . 2005 -الخبرات
العملية

-

مديرة العالقات العامة والثقافية في جامعة فيالدلفيا باالضافة الى العمل كأستاذ
مشارك في قسم دراسات التنمية -2018 ،
أستاذ مشارك  ،جامعة فيالدلفيا  ،قسم دراسات التنمية - 2016 ،
استاذ جامعي ،الترقية لرتبة أستاذ مشارك 2013/9/18 ،
مدير التدريب و التعليم  ،المعهد الدبلوماسي االردني ،وزارة الخارجية ،
2015-2014
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-

االستشارا
ت

محاضر متفرغ و غير متفرغ – في عدد من الجامعات االردنية مثل جامعة البترا
ـ جامعة الييتونة  ،والجامعة االردنية ()2016-2008
وزارة الخارجية  /عمان – المملكة األردنية الهاشمية  ،مديرة التطوير اإلداري
وتنمية القوى البشرية  ،مديرة مكتب تنسيق جايية جاللة الملك عبد هللا الثاني
لتميي األداء الحكومي و الشفافية  /وزارة الخارجية ) 2008- 2000 (،
مقيم جايية محمد بن راشد للتميي 2016 ،
مقيم لجايية ابو ظبي للتميي 2015 ،
مقيم معتمد لجايية الملك عبد هللا الثاني لتميي االداء الحكومي و الشفافية ،
)2010-2008( EFQM
مقيم معتمد لجايية الملكة رانيا العبد هللا للتميي التربوي 2011- 2009،
ديوان الخدمة المدنية  ،مديرة االتصال الخارجي والتخطيط والتطوير اإلداري ،
رييس وحدة الحاالت االنسانية  ،رييس وحدة شؤون المرأة  ،رييس وحدة متابعة
وحدات التطوير االداري () 1999 – 1993
مرشد معتمد لجايية الملك عبد هللا الثاني للتميي -ديوان الخدمة المدنية  ،دايرة
مراقبة الشركات  ،وزارة العمل  ،صندوق اليكاة  ،دايرة تنمية اموال االوقاف ،
()2014-2008
مقيم رييسي معتمد لجايية محمد بن راشد للتميي في االداء االحكومي فئة أوسمة
مجلس اليراء 2018 ،
مقيم معتمد لجايية ابو ظبي للتميي 2015 ،
حاضرة و مدربة و مستشار في مجاالت مختلفة أهمها الشؤون السياسية و
ُم ِ
الدولية  ،حقوق االنسان و المعاهدات الدولية و العالقات الدولية  ،والشؤون
اإلدارية والتخطيط الوظيفي والتطوير ،والتنمية ،التفكير اإلبداعي ،وإدارة الجودة
الشاملة ،والسلوك الوظيفي و االجتماعي وذلك في :
المعهد الوطني للتدريب ،المعهد الدبلوماسي  ،المعهد القضايي  ،ديوان الخدمة
المدنية ،وجمعية المجمع العربي لحماية الملكية الفكرية ،و مؤسسة طالل أبو
غيالة الدولية ،ومعهد الملكة زين الشرف التنموي وغيرها من المراكي التدريبية
داخل المملكة و خارجها ،و التدريب لغايات مشروع الشراكة األردنية األوروبية
لتطوير األعمال )(EJADA
كاتب صحفي ومقاالت أكاديمية – في عدد من الصحف المحلية والمواقع
االلكترونية
مدرب معتمد في الداخل والخارج وفي العديد من المؤسسات ( المعهد الدبلوماسي
 ،المعهد القضايي  ،معهد االدارة العامة  ،مراكي ومعاهد تدريبية مختلفة  ،منها
مؤسسة االذاعة والتلفييون االردني)
عضو هيئة تحرير موقع كل االخبار االلكتروني allnewsjo.com2015 ،
كاتب في موقع مجلة ذوات الفكرية الثقافية thewhatnews.net 2015 ،
 Jordan.khabirat.orgبوابة دليل خبيرات االردن –معهد االعالم االردني –
خبيرات المتوسط
عضو مناقشة رسايل جامعية – معهد االعالم االردني

 مستشار كخبير مع االتحاد االوروبي  ،وبالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية  ،مشروع دعم منظمات المجتمع المدني – الحوار والمشاركة في
االردن  ،اعداد دليل تقييم اثر السياسات 2017 ،
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استشاري اداري في مجاالت الجودة الشاملة و معايير جايية الملك عبد هللا الثاني
لتميي االداء الحكومي و الشفافية و جايية الملكة رانيا العبد هللا وجايية برنامج
ابو ظبي للتميي  ،وجايية الشيخ محمد بن راشد لتميي االداء  ،ومستشار في
مجاالت التنظيم االداري و إعادة الهيكلة و الوصف الوظيفي و التقييم االداري و
المؤسسي و إعادة هندسة العمليات و تبسيط االجراءات و اعداد ادلة العمل
الوظيفية و التعريفية و تصميم برامج التمكين وبناء القدرات المؤسسية وخطط
التطوير االستراتيجية (لعدد من المؤسسات في القطاعين العام و الخاص) ،مثل
مجلس النواب  ،ديوان المظالم  ،هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  ،ديوان الخدمة
المدنية  ،معهد االدارة العامة  ،مفوضية منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  ،مجلس
النواب  ،برنامج االمم المتحدة االنمايي ،تنمية اموال االوقاف  ،صندوق اليكاة ،
وزارة االوقاف  ،صندوقق استثمار اموال الضمان  ،و الشركة الوطنية االردنية
للسياحة  ،و شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية  ،وزارة التعليم العالي ،
وزارة العدل – المعهد القضايي االردني
استشاري لشؤون التنمية السياسية – وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية ،
كونراد ادنهاور 2015 ،Konrad Adenhauer
استشاري لشؤون التربية المدنية  GIZ،الوكالة االلمانية لالنماء 2015 ،
مقيم أكاديمي معتمد للدراسات و البحوث في كل من مجلتي :
)Canadian Journal for Research, International Studies (USA

-

اللغة االم العربية  -االنجلييية
الفرنسية – االسبانية مبتدىء
جمعية الشؤون الدولية
Global fund for women
- International Higher Education Teaching and learning
Association
منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية

اللغات
العضوية
واالنتساب
لجمعيات
ومنظمات
دولية
وإقليمية

 مجتمع النهضة التربوية عضوممثل /مكتب جائزة الحسن بن طالل للتميز العلمي/المجلس االعلى للعلوموالتكنولوجيا
 الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعدhttp://www.anode1996.org/index.php/2017-03-06-11
 جمعية تضامن جمعية أرض الجمعية العالمية لعلم االجتماع  ، ISA ،الواليات المتحدة االمريكية 2017 ، رابطة االكاديميات االردنيات2017 ،- WWANA , WHO's WHO AMONG NOTABLE ALUMNI
 الجمعية الدولية لقادة األعمال  ،نيويورك 2015 ، ISoBL ، منظمة المرأة لدعم السالم العالمي2015 ، IWPG ،منظمة العفو الدولية
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 عضو رابطة الكتاب االردنيين 2015 ، الجمعية االردنية للعلوم السياسية 2014 ، جمعية المكتبات و المعلومات االردنية 2014، الجمعية الفلسفية االردنية  – 2013 ،عضو هيئة ادارة 2015 جمعية الهشاشة االردنية – عضو هيئة ادارية 2015 ، الجمعية األردنية للبحث العلمي2011، جمعية الالعنف العربية 2011 ، عضو مركي دراسات االخالق ) ،(ERCالواليات المتحدة االمريكية 2010 ، عضو جمعية البرمجة اللغوية العصبية2010 ، عضو هيئة مقيمي جايية الملكة رانيا العبدهللا للتميي التربوي 2009، جمعية البيئة االردنية 2009، اتحاد المدربين العرب 2009، جمعية تنمية القوى البشرية2008 ، USAID، جمعية االدارة االستراتيجية 2008 ، USAID، عضو هيئة مقيمي جايية الملك عبد هللا الثاني لتميي االداء الحكومي و الشفافية2008،
 المجلة الدولية للتطوير التربوي ,إلسيفييه,جامعة نوتينجهام2007، منظمة العمل ألجل السالم العالمي ( ،)Peace-to-comeالواليات المتحدةاألمريكية2006 ،
 عضو شبكة التنسيق الحكومية لشؤون المرأة  ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤونالمرأة . 2003 ، 1999 ،
 الجمعية االردنية الفلسفية 1999 ، المجمع العربي لحماية الملكية الفكرية  /والملكية الصناعية 1998 جمعية المجمع العربي لإلدارة1997 ، تجمع لجان المرأة  /شبكة التنسيق الحكومية لشؤون المرأة – اللجنة الوطنيةاألردنية لشؤون المرأة1997 ,
 جمعية تنمية القوى البشرية  SHRMالواليات المتحدة 1994 ، الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير 1994 ،ASTD- World Intellectual Property Organization Certificate , WIPO ,
2005 .
- Arab Society for the Protection of Intellectual Property
(ASPIP).1998 .
- International Personnel Management Association, IPMA,
1994.
- HR Development Association ,2018
- Uppsala University Alumni / TOPS- Top Level Seminar on Peace

, 2006

and Security

الجوايي

 درع وزارة الشؤون السياسية واالتحاد االوروبي – مشروع دعم منظمات المجتمعالمدني والحوار والمشاركة في االردن 2017
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 درع جامعة البتراء للتميي 2013درع مجلس الشورى  /البحرين
 درع جايية الملكة نور  /مؤتمر أطفال العرب درع طالل أبو غيال الدولية TAGI / درع الملكة نور مؤسسة نور الحسين  /مؤتمر الحق في حياة كريمة 2003 درع وزارة التربية والتعليم 2003/ درع جمهورية باكستان  /معهد اإلدارة العامة NIPA /المؤتمرات
العلمية

 International Conference for Social Sciences and Humanities ,

’Harvard University, The International Journal of Arts & Sciences
(IJAS, Harvard, USA, from 21-26 May 2018,research entitled
(CULTURAL AND IDEOLOGICAL FACTORS AFFECTING
DEVELOPMENT IN THE ARAB WORLD: JORDAN AS AN EXAMPLE).

 International Conference for Social Sciences and Humanities ,

FHWien University of Applied Sciences of WKW, The
International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS, Vienna, Austria,
from 25-29 June 2017,research entitled ( Attitudes Of Jordanian
University Students Towards The Concept Of Political
Participation).
 التاريخ العربي في ضوء منهجية نهاية التاريخ وصدام الحضارات( :فرانسيسفوكوياما ،صموئيل هنتنجتون) ،مؤتمر التاريخ العربي ومناهج الفكر الحديث ،مؤتمر
فيالدلفيا الدولي الثاني والعشرين المنعقد في 2018/4/26-24
 دور الجامعات االردنية في تنمية العقلية الريادية لدى الشباب وتوظيف وادارة المعرفةفي مناهج التعليم العالي  ،مؤتمر فيالدلفيا العلمي العالمي الحادي عشر (الريادية
واالستدامة في قطاع االعمال المنعقد في /17-16ابريل 2018
 المؤتمر الفلسفي العربي التاسع (التنوير في الفكر العربي )  ،المشاركة ببحثبعنوان ( الفلسفة االخالقية في فكر سحبان خليفات )،الجمعية الفلسفية 20-18 ،
ايار 2017
 مؤتمر النقد الحضاري الدولي  ، 21جامعة فيالدلفيا  ،االردن  ،المشاركة بورقةبحثية بعنوان (النقد الحضاري في الوطن العربي من منظور فكري – سياسي ) ،
وترؤس وادارة جلسة النقد الحضاري والفكر الغربي 2017 ،
 المؤتمر العالمي الخامس  ،جامعة سابينيا  ،ايطاليا  ، 2013 ،تقديم بحث علميمحكم و منشور حول المفاهيم السياسية لدى الشباب في االردن
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 المؤتمر العالمي للبحوث  ،جامعة التكنولوجيا للشرق االوسط  ،شمال قبرص ،، 2012تقديم بحث علمي محكم و منشور حول المواطنة العالمية من منظور
الشباب االردني  ،و رياسة احدى جلساته.
 المؤتمر العلمي الثاني بعنوان(الخطاب التربوي العالمي ومرحلة ما بعد الحداثة)المشاركة ببحث بعنوان ( واقع جودة التعليم العالي في الجامعات األردنية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ممن يقومون بأعمال إدارية في ضوء معايير
ضمان الجودة)  ،جامعة الييتونة 2012/11/14 ،
 المشاركة في العديد من المؤتمرات المهنية المتخصصة في المجاالت القياديةواالدارية و االقتصادية و الدبلوماسية .
 مؤتمر التعليم العالي :الواقع والتحديات ،الدور التفاعلي للجامعات األردنية فيبناء شخصية الطالب القيادية من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية ،اتحاد
الجامعات العربية  ،جمعية االكاديميين العرب 2018 ،
www.forumedsp.org
 The second meeting of the Mediterranean Forum of PublicService focusing on “training as leverage for development” ,
the 2nd to 3rd June 2015 in Tunis.
مناقشة
الرسائل
واالطروحا
ت

 رسالة دكتوراة بعنوان (اسس تربوية مقترحة للتعليم الثاانوي فاي االردن لالنتقاالبالطالب من تعلم لتعرف الى تعلم لتشارك )  ،الجامعة االردنية 2018 ،
 رسااالة دكتااوراة بعنااوان ( االسااس الفلساافية لحقااو االنسااان )  ،عاادنان المناااعي،الجامعة االردنية 2017 ،
 رسالة ماجستير بعنوان " صاورة مديناة معاان فاي الصاحافة األردنياة دراساة فايتحليل مضمون تغطية األزمات المحلية" ،احمد العجلوني  ،معهد االعالم االردني
2017 ،
 رسالة ماجساتير بعناوان " اتجاتاات الخطااب االعالماي المرئاي فاي االردن ازاءتنظاايم الدولااة االسااالمية (داعاات )  :التلفزيااون االردنااي ورؤيااا انموذجااا -2014
 ، " 2015عبد هللا الكفاوين  ،معهد االعالم االردني 2017 ،
 رسالة ماجستير بعنوان " معالجة قضايا الفساد في الصحافة اإللكترونية األردنية :دراسة في تحليل مضمون "  ،دانة الزيادات  ،معهد االعالم االردني 2017 ،
 رسالة ماجستير بعنوان " تغطية العنف السياسي في االزمتين اليمنية والسورية :دراسة في تحليل مضمون أخبار قنااتي الجزيارة و  BBCالعربياة 2016-2011
"  ،النا كزكز  ،معهد االعالم االردني 2017 ،
 (تقييم بحوث علمية وتحكيمها للنشر في مجالت عالمية محكمة ):- International Education Studies, Canadian Center of Science
and Education (www.ccsenet.org/ies) – Manuscripts
reviewing tasks (2013):
- Article title: The Degree of the Students Assimilation of the
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Meaning of the Term Citizenships by the High Grade Basic
Level School Students in Jordan.
- Article Title: SOCIAL GROWTH PROBLEMS
EXPERIENCED BY FIRST-GRADE STUDENTS AT
BSEERA DISTRICT, JORDAN
- Causes of Students' Violence at AL- Hussein Bin Talal
University, International Education Studies , 2014
- Member of the Review Board,Reviewer for the Journal of
Applied Research in Higher Education (JARHE), published by
Emerald Group Publishing,2018
Article title : "The Value of Liberal Arts Education for Finding Professional
Employment:
Insights from International Development Studies Graduates in Canada"

2018 ،دار صايل للنشر والتوزيع، كتاب التنمية المستدامة والسالم العالمي

-

دار، (  كتاب بعنوان التنمية وإدارة التميز التربوي) نحو رؤية لنهضة تربوية2018 ، للنشر
2017،  دار اليازوري،  كتاب بعنوان المشاريع التنموية2017،  دار اليازوري،  كتاب بعنوان منظمات االعمال التنموية-Regulatory Impact Assessment Role in Developing Participatory
Work between Civil Society Organizations and Jordanian Ministry
of Political and Parliamentary Affairs , Journal of Politics and
Law, volume 11No.1 March 2018
- Fighting Illiteracy in the Arab World,
International Education Studies Journal, Vol.10, No.10,
November 2017
-Youth Associations’ Role in National education and Extremist
Intellectual Behaviour: Jordanian youth, International Education
Studies Journal, Vol.10, No.11, October 2017
- دليل تقييم االثرالتنظيمي – التشريعي للسياسات (مشروع المجتمع المدني بدعم من االتحاد االوروبي ووزارة الشؤون/ )المشاركة الديموقراطية في االردن
2017 ، السياسية و البرلمانية

،  عمان،  دار الصايل للنشر والتوزيع،  كتاب العالقات العامة وادارة المؤتمرات9

النتاج
االكاديمي

2017
-Political development through political education , Lambert
publishing ,Germany ,2017
- Civil Service Bureau Statute , translation ,2016
 كتاب المرجع في التربية الوطنية لطلبة الوطن العربي  ،دار مجدالوي ،عمان، ( 2016تأليف فصلين من الكتاب )
 كتاب إرهاب الفكر و فكر االرهاب  ،دار دروب الثقافية للنشر والتوزيع 2016 ، كتاب التربية االنسانية واالخالقية  ،دار اليازوري 2015 ، كتاب قضايا معاصرة  :المناهج الفكرية و السياسية  ،دار اليازوري 2015 ، كتاب االدارة والتميي( :حقايب تدريبية ) ،دار الوراق للنشر 2015 ، كتاب فلسفة الجمال والتذوق الفني ( :تربية الحس الجمالي )  ،دار اليازوريللنشر 2015 ،
 كتاب ادارة المكاتب والسكرتاريا التنفيذية  ،دار صفاء للنشر 2015 ، كتاب ادارة االجتماعات و المؤتمرات  ،دار الصفاء للنشر 2015 ، كتاب الفكر السياسي المعاصر ( :ديديولوجيا السياسة )  ،دار وايل للنشر 2015 ، كتيب المعهد الدبلوماسي االردني  :واقع و تطلعات 2015 ،-

كتاب إبداع التفكير  ،الطبعة االولى  ،دار وايل للنشر  ،عمان  ،كتاب محكم علميا
2013 ،
كتاب حقوق االنسان وتربية السالم  ،دار وايل للنشر 2012 ،
كتاب المواطنة العالمية  ،الطبعة االولى  ،دار وايل للنشر ،عمان  ،كتاب محكمعلميا 2011 ،
كتاب االتجاهات الفكرية لحقوق اإلنسان وحرياته العامة ،دار وايل للنشر ،عمان،
2009
كتاب التربية السياسية  ،دار وايل للنشر ،عمان 2008 ،

 واقع عملية التخطيط االستراتيجي في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس الذين يقومون بأعمال إدارية  ،مجلة اتحاد الجامعات العربية  ،العدد
الستون  ،حييران  ،2012 ،ص 243-217
 مدى مساهمة مساق التربية الوطنية في تعييي المفاهيم السياسية والوحدة الوطنيةلدى طلبة الجامعات األردنية من وجهة نظرهم ،مجلة دراسات ،الجامعة االردنية
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380-363  ص،2012 ، 2  العدد، 39  المجلد،
 مدى تضمين كتب التربية االجتماعية والوطنية للمفاهيم السياسية في المرحلة، 37  العدد،  جامعة عين شمس،  المجلة التربوية،األساسية العليا في األردن
2013 ، الجيء الرابع
واقع جودة التعليم العالي في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة جامعة الييتونة،التدريس ممن يقومون بأعمال إدارية في ضوء معايير ضمان الجودة
 مشاركة في المؤتمر العالمي بعنوان ( الخطاب التربوي و مرحلة ما بعد، األردنية
2012/11/14 ، ) الحداثة
،  فصل بعنوان التربية االنسانية في كتاب التربية الوطنية ألقطار الوطن العربي2015 ،  د موسى جبريل. سعيد التل و أ.د.بالتعاون مع أ
 مقاالت منشورة في مجلة افكار حول المواطنة العالمية واالستثنايية والخصوصية عمان، وزارة الثقافة،2018، السياسية
- Global citizenship education in Jordanian universities ,
Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences ,47 (
2012 ) 1922 – 1926 , online at www.sciencedirect.com ,
Cyprus 2nd International Conference on Educational Research,
Middle East Technical University North Cyprus Campus, 0810 February 2012
- Political Concepts in Jordanian Schools Curricula of the
Scientific and Literary Streams ( Grades 11th and
12th),Elsevier, Procedia-Social and Behavioral Journal ,
www.wces.info , 5thWorld Conference on Educational
Sciences, Sapienza University of Rome, Italy ,05-08 February
2013
- Moral Values Education in Terms of Graduate University
Students' Perspectives: A Jordanian Sample, Journal of
International Education Studies; Vol. 6, No. 2; 2013,
Canadian Center of Science and Education ,
www.ccsenet.org/ies
- Peace Concepts in Civic Education Curriculum: A Jordanian
University Sample, Journal of Education and Practice , Vol.4,
No.6, 2013 , www.iiste.org
- Positive Thinking & Good Citizenship Culture: From the
Jordanian Universities Students' Points of View , International
Education Studies; Vol. 6, No. 4; 2013 , Canadian Center of
Science and Education, www.ccsenet.org/ies
-

Factors Affecting Teachers' Excellence from the Perspective
of Queen Rania Award -Winning Teachers: (A Jordanian
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Case), Journal of Education and Practice , April 30th , 2013,
The International Institute for Science, Technology and
Education (IISTE)
- The Relationship between Values, Environmental concern &
BehaviouResearch on Humanities and Social Sciences , April
30th , 2013,

r: A Jordanian sample, The International

Institute for Science, Technology and Education
(IISTE),www.iiste.org
- The Impact of teaching political science on political
awareness of Petra University students : A Jordanian case ,
Research on Humanities and Social Sciences , The
International Institute for Science, Technology and Education
(IISTE) , www.iiste.org, Vol. 3, No.6 ,2013
- Parents, Teachers and School Administration Degree of
Acceptance for the Parental Kindergarten Participation
Program and its Impact on the Educational Learning
process : Jordanian Sample , Journal of Education and
Practice , Vol. 5, No 9 (2014)
- The Level of Political Reform Awareness in Jordan from the
Perspective of Jordanian Political Parties' General Secretaries,
Journal of Public Policy and Administration Research,
ISSN(Paper)2224-5731 ISSN , Vol.4, No.2, 2014
- Human Dignity: A Proposal for Middle - Eastern Area of
Conflict: Towards an Education for Coexistence ,
International Affairs and Global Strategy www.iiste.org
ISSN 2224-574X (Paper) ISSN 2224-8951 (Online)
Vol.31, 2015
- Fighting Illiteracy in the Arab World, International Education
Studies; Vol. 10, No. 11; ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039
, Canadian Center of Science and Education,2017
- International Education Studies Journal, International
Education Studies; Vol. 10, No. 10; ISSN 1913-9020 E-ISSN
1913-9039 , Canadian Center of Science and Education,2017
- International Conference for Social Sciences and Humanities ,
FHWien University of Applied Sciences of WKW, The
International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS, Vienna,
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Austria, from 25-29 June 2017,research entitled ( Attitudes Of
Jordanian University Students Towards The Concept Of
Political Participation).
- Character traits of International students in Jordanian
universities as affected by economic and political status of
their original countries, Asian Social Science Journal ,
Canadian Center of Science and Education, Vol. 14, No. 2, in
February 2018.
The role of social media in developing social responsibility
and political awareness of Jordanian youth, Asian Social Science
Journal , Canadian Center of Science and Education, Vol. 14, No. 3,
in March 2018.
ATTITUDES OF JORDANIAN UNIVERSITY STUDENTS
TOWARDS THE CONCEPT OF POLITICAL PARTICIPATION,
International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 19446934: 10(01):453–472 (2017)
- Developing Languages to Face Challenges of Globalization and
Clash of Civilizations: Arabic Language as an Example, Journal of
Education and Learning, Canadian Centre of Science and
Education,vol.7,No.4, August 2018
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